
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov, konaného dňa 20.12.2012 

 

      Zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Staškov sa zúčastnilo 8 poslancov,   

ospravedlnený PhDr. Machovčák Gabriel. 

      Ďalej boli prítomní: riaditeľka Materskej školy v Staškove – p. Smrečková Anna, 

riaditeľka Základnej školy Staškov  - Mgr. Mária Perďochová, účtovníčka MŠ Staškov a ZŠ 

Staškov – Mgr. Kajánková Emília, riaditeľ CVČ Staškov– Mgr. Martin Slovák 

      Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. 

Program 

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia 

  2. Schválenie programu rokovania, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

  3. Kontrola uznesenia č. 8/2012  zo zasadnutia OZ 

  4. Materská škola Staškov – návrh rozpočtu rok 2013, 2014,2015 

  5. Základná škola Staškov– návrh rozpočtu 2013,2014 ,2015   

  6. Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012   

  7. Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2013,2014,2015 

  8. Školský klub pri ZŠ Staškov – návrh rozpočtu rok 2013,2014,2015  

  9. CVČ Staškov 588 – návrh rozpočtu rok 2013,2014,2015 

 10. Obec Staškov  - návrh rozpočtu rok 2013, 2014,2015 

 11. Odpredaj majetku Obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 12. Rôzne 

 13. Diskusia  

 14. Návrh  na uznesenie 

 15. Záver         

Hlasovanie:  za:   5                   Zdrţal sa: 0                            Proti: 0  

 

Rokovanie 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce 

Staškov.  Konštatoval, ţe zasadnutie OZ Staškov bolo zvolané na základe § 13, ods. 4 písm. a/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z celkového počtu 9 poslancov, bol 1 

poslanec neprítomný, OZ Staškov bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

      Na zasadnutí OZ Staškov privítal všetkých prítomných poslancov OZ Staškov a ostatných 

prítomných. 

      Za overovateľov zápisnice navrhol Jána Dodeka  Mgr. Kuboška Jána, poslancov OZ 

Staškov. 

      Vedením zápisnice poveril Máriu Veselovskú, pracovníčku obce Staškov. 



K bodu 2: 

Návrhovú komisiu v zložení:  predseda:    MDDr. Ladislav Čulman 

                                                   členovia:     Ján Belko, Jozef Zbončák 

                                             overovatelia:    Ján Dodek, Mgr. Ján Kubošek 

 Hlasovanie:  za: 5               Zdrţal sa:  0              Proti:  0 

K bodu 3:  

Kontrola uznesenia č.8/2012 zo zasadnutia OZ    

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov s plnením úloh, ktoré boli uloţené 

uznesením. 

K bodu: 4 

Materská škola Staškov – rozpočet rok 2013, 2014, 2015                                                                                                                                                                                                        

Mgr. Kajánková, účtovníčka MŠ komentovala, príjmy sú rozpísané podľa jednotlivých 

poloţiek, výdavková časť je rozpísaná, tarifné platy zamestnancov boli napočítané podľa 

minulého roka, v rozpočte sú zohľadnené platové postupy zamestnancov  a časové postupy                          

p.Smrečková, riaditeľka MŠ povedala, ţe rozpočet MŠ bol dva krát prerokovaný na finančnej 

komisií, výdavková časť rozpočtu bola poníţená o 5%, do rozpočtu nedali údrţbu, ţiadne 

interiérové vybavenie, dali tam len potrebné výdavky                                                                                                                                             

Hlasovanie:  za:  5              Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod 4 

K bodu: 5 

Základná škola Staškov– rozpočet 2013, 2014,  2015   

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala, príjmy vlastné, dotácia od KŠÚ, vo výdavkovej 

časti sú tarifné platy na úrovni roku 2012, sú tam zohľadnené platové postupy podľa rokov a 

časové postupy zamestnancov                                                                                                                                       

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ poznamenala, ţe im budú chýbať finančné prostriedky                       

p. Dodek, poslanec OZ sa opýtal, ako to budú riešiť, keď bude schválené navýšenie platov           

Mgr. Perďochová, riaditeľka ZŠ  povedala, ţe finančné prostriedky musia prísť zo štátu                     

p. Zbončák, poslanec OZ sa vyjadril k rozpočtu a povedal, ţe v rozpočte obce nie sú financie 

na navýšenie                                                                                                                                         

Hlasovanie:  za:  5              Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod 5 

K bodu: 6 

Základná škola Staškov – úprava rozpočtu rok 2012           

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ povedala, ţe v dohodovacom konaní dostali finančné 



prostriedky a na základe toho navýšili rozpočet                                                                                                    

Hlasovanie:  za:  5              Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod 6 

 K bodu 7: 

Školská jedáleň pri ZŠ Staškov – rozpočet rok 2013, 2014, 2015 

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala                                                                            

Hlasovanie:  za:  5              Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  7 

K bodu  8:    

Školský klub pri ZŠ Staškov – rozpočet rok 2013,2014,2015  

Mgr. Kajánková, účtovníčka ZŠ komentovala 

Hlasovanie:  za:  5              Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  8     

K bodu 9:    

CVČ Staškov 588 – rozpočet rok 2013, 2014, 2015 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ sa vyjadril k rozpočtu, ktorý bol predloţený po úprave vo 

finančnej komisií, povedal ţe vo výdavkovej časti bola poníţená poloţka mzdy, budú sa 

zniţovať úväzky externých a interných zamestnancov, dohodárov, materiál je na nízkej úrovni                                    

Ing. Šimčisko, starosta obce poznamenal, ţe sa zmenilo financovanie, na rok 2012 prišlo  83 

tis. Euro a v roku 2013 by mala prísť len ¼  z rozpočtu 2012 na činnosť centra, bolo by dobre 

aby činnosť centra mohla pokračovať aspoň minimálne, finančné prostriedky dostane vlastné 

kaţdá obec, aj taká ktorá nemá centrum. Povedal, ţe z 21 tis. euro bude treba dať aj iným 

centrám, kde sú deti z našej obce a prišla nám uţ aj ţiadosť zo Ţiliny.                                                                                                                                 

Mgr. Slovák, riaditeľ CVČ povedal, ţe bude problém získať financie od obcí, kde majú 

centrum, moţno by sa dalo získať od obcí kde nemajú centrum                                                                        

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, ţe bude problém aj z telocvičňou v ZŠ  a aj v MŠ, 

pýtal sa aké budú zamestnanecké pomery                                                                                                                              

riaditeľ CVČ povedal, ţe účtovník bude mať úväzok poníţený z 8 hodín na 6 hodín, 

pedagogický bude mať 15 hodín za týţdeň, krúţky budú mať 6 hodín za mesiac. Povedal ţe 

dali ţiadosť, aby  mohli zostatok finančných prostriedkov z roku 2012 presunúť do roku 2013 

a ţiadajú zrušenie uznesenia, kde je schválené platenie za telocvičňu 1 €/ 1 hod. Úväzky 

zamestnancov by mali byť podľa krúţkov, záleţí koľko ich ostane, nevie koľko ich vlastne 

bude.                                                                                                                                            

p. Dodek, poslanec OZ povedal, ţe nie je moţné aby sa neplatilo nájomné za telocvičňu do 

ZŠ a  MŠ, chýbalo by im to v rozpočte                                                                                                                   

Ing. Šimčisko starosta obce poznamenal, ţe nikto nechce zrušiť CVČ, ale len zreálniť, úväzky 

 



musia byť podľa počtu krúţkov, nemalo by byť 5 krúţkov, ale aspoň 20 krúţkov, navrhol 

rozpočet neschváliť alebo stiahnuť z rokovania                                                                                                                        

p. Zbončák, poslanec OZ komentoval ohľadom nájmov a doporučil nezrušiť VZN o platení 

nájmu v telocvični, doporučila to aj finančná komisia                                                                                      

Mgr. Kubošek, poslanec OZ poznamenal, ţe finančné prostriedky obec nemá, ale nie je za 

zrušenie CVČ.                                                                                                                                          

Hlasovanie o rozpočte :    za:  1              Zdrţal sa: 3              Proti: 4                                                   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. E, bod  1                                                              

OZ zobralo na vedomie  ţiadosť  CVČ Ţilina o poskytnutie finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie detí.                                                                                                                       

Hlasovanie:  za: 8                Zdrţal sa:  0             Proti: 0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. B, bod  3               

K bodu 10 :    

Obec Staškov  -  rozpočet rok 2013, 2014, 2015     

Bc. Čečotková, účtovníčka obce komentovala, povedala, ţe kaţdý dostal návrh rozpočtu a 

môţu sa k tomu vyjadriť                                                                                                                                            

p. Zbončák, poslanec OZ povedal, ţe podielové dane sú zmenšené a prejavilo sa to aj vo 

výdavkovej časti rozpočtu, poznamenal , ţe klesajú príjmy za nájom, výsledok hospodárenia a 

zostatok roku 2012 je 6 tisíc. euro  .                                                                                                                                      

Ing. Šimčisko, starosta obce sa vyjadril k rozpočtu, povedal ţe sú príjmy krátené a to sa 

prejavilo aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Poznamenal, ţe nám príde do rozpočtu 10 tisíc euro 

na revitalizáciu priestorov pred bytovkou a poštou                                                                                                       

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ sa  vyjadrila k rozpočtu a pýtala sa či je pre obec tak často 

nutná spolupráca s právničkou, navrhla poníţiť poloţku v rozpočte                                                                            

Mgr. Kubošek, poslanec OZ sa vyjadril k návrhu Mgr. Bartuskovej a poznamenal, ţe by 

poloţku nemenil, právnička pre obec je nevyhnutná a potrebná                                                                             

p. Dodek, poslanec OZ povedal, ţe by tieţ nemenil poloţku na právne sluţby                                                                                                                    

p. Ďurkáč, poslanec OZ sa opýtal prečo zloţke invalidom zníţili rozpočet o 50 % a ostatným 

sa zníţilo len o 15 %, navrhol navýšiť poloţku z 200 € na 300 € .Poznamenal,  ţe zloţkám 

treba rovnako poníţiť rozpočet o 15 %, kaţdej zloţke rovnako                                                                                                                                                          

p. Zbončák, poslanec OZ sa vyjadril k uvedenej  poloţke a povedal, ţe na finančnej komisií 

posudzovali všetky ţiadosti a podľa toho navrhli rozpočet                                                                 

Mgr. Latka, poslanec OZ dal návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.                                   

Hlasovanie:   za:  8              Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                                       

Hlasovanie za rozpočet:   za:  8              Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                   

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  9 

OZ zobralo na vedomie Stanovisko kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce Staškov na rok 

2013-2015.                                                                                                                    

Hlasovanie za:  8                      Zdrţal sa: 0                   Proti: 0                                               

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm.  B, bod  1               

OZ zobralo na vedomie Kontrolu v zmysle uzn č. 2/2011 – kontrola predloţenej úpravy 



rozpočtu ZŠ Staškov.    Hlasovanie:  za:    8            Zdrţal sa: 0              Proti:  0                                                     

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. B, bod  2 

K bodu 11: 

Ing. Šimčisko, starosta obce oboznámil poslancov ohľadom zmluvy p. Gábora, je tam 

predkupné právo, treba uznesenie zrušiť,vysvetlil. V materiáloch ste mali aj zámer odpredaja 

pozemku   p. Gáborovi.                                                                                                                                    

Poslanci schválili:                                                                                                                                 

Dohodu o zrušení  predkupného práva uzatvorenú 20. 12. 2012 v Staškove medzi účastníkmi:                     

Obec Staškov so sídlom Ul. J.Kronera 588, 023 53  Staškov -  zastúpená starostom obce  Ing. 

Ladislavom Šimčiskom a Aisle s.r.o., so sídlom Ţilina -  zastúpená konateľom spoločnosti 

Marekom Gáborom, trvale bytom Krásno nad  Kysucou zriadeného Kúpnou zmluvou 

s predkupným právom  č. V 3032/2011 zo dňa 12. 9. 2011 v prospech Obce Staškov ako 

oprávneného z predkupného  práva.                                                                                                                         

Hlasovanie:   za:  8              Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                                               

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  13                                                              

p. Gábor  povedal, ţe sa to málo urobiť zápočtom, za prípojku na vodu a kanál zaplatil 27 tis. 

euro . Má dve moţnosti, odpredá prípojku občanom, alebo obci, nevie či to bude obec 

potrebovať a občanom predá aj pozemky pod terasu                                                                                                                                               

Mgr. Latka, poslanec OZ povedal, ţe treba mu to predať, keď sa bude dávať zmluva občanom             

p. Zbončák, poslanec OZ navrhol cenu 10 €/ 1 m2, tak ako sa predávalo občanom                           

Poslanci  schválili:                                                                                                                             

Predaj majetku Obce Staškov – pozemok C KN 111/21  o výmere 78 m2 – zast. plocha, 

novovytvorená na základe GP č. 38/2012 zo dňa 27.11.2012 , vyhotoveného Milanom  

Šimanicom Oščadnica, IČO: 36943029, úradne overeného Správou katastra  Čadca  pod č. 

1066/2012 zo dňa 27.11.2012 z parcele CKN 111/1 v katastrálnom území Staškov , zapísaný 

na LV 1179 vo vlastníctve obce p. Marekovi Gáborovi, bytom Krásno nad Kysucou   a jeho 

manţelke   Ing. Margite Gáborovej, bytom   Ţilina  za cenu 10 €/m2 v súlade § 9 a ods. 8 

písm. e/ Zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, ţe sa jedná o pozemok, ktorý obec 

nevyuţíva. Je priľahlý k pozemku  CKN 111/3, ktorý je vo vlastníctve ţiadateľov Mareka 

Gábora a Margity Gáborovej, na pozemku je zrealizovaná výstavba bytového domu 

a pozemok CKN 111/21 je priľahlý a pán Marek Gábor zabezpečí v kúpnych zmluvách na 

byty podmienku pripojenia Obce  Staškov na vybudovanú vodovodnú a kanalizačnú prípojku 

k bytovke.                                                                                         Počet všetkých poslancov 

OZ je:  9                                                                                           Prítomných poslancov bolo: 

8                                                                                                                                                                                          

Hlasovanie:  za: 8                Zdrţal sa:0               Proti:  0                                                                              

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  10                                                                                                 

K bodu 12:                                                                                                                                        

Rôzne 



List Mesta Turzovka ako vedúceho partnera v rámci Programu cezhraničnej spolupráce           

SR – ČR 2007/2013 projekt Prezhraničná spolupráca v regióne Frýdlansko-Horné          

Kysuce – samospráva znáša všetky náklady sama, čo sa týka 5% spolufinancovania ako aj 

náklady súvisiace s prípravou a spracovaním a manaţovaním aktivít projektu. Nemôţe znášať 

všetky náklady vlastnými prostriedkami a ţiada uhradiť náklady.                                                                                                  

OZ  zobralo na vedomie list:                                                                                                    

Hlasovanie:  za:  8               Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                                            

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. B, bod  4               

Zdruţenie TKO Semeteš – oznámenie o zmene cien vývozu a likvidácie komunálneho odpadu 

a separovaného zberu v roku 2013                                                                                                            

OZ  zobralo na vedomie:                                                                                                              

Hlasovanie:  za:  8               Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. B, bod  5               

Ţiadosť LABO – Ladislav Bobek, Olešná  – pripojenie svetelnej reklamy k obecnému 

osvetleniu od prevádzky autoservisu LABO, Staškov.                                                                                  

Poslanci ţiadosť zamietli.                                                                                                          

Hlasovanie:  za:  8               Zdrţal sa: 0              Proti: 0                                                                         

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. D, bod  1               

OZ schválilo:                                                                                                                                       

Členov škodovej komisie v zloţení: Ing. Ladislav Šimčisko, Bc. Mária Čečotková, Ján Belko,      

JUDr. Vlasta Lehútová                                                                                                                   

Hlasovanie:  za: 8               Zdrţal sa: 0               Proti: 0                                                                       

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  13               

Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2013.                                                         

Poveruje kontrolórku obce výkonom  kontrol.                                                                               

Hlasovanie:  za:  8              Zdrţal sa:  0            Proti: 0                                                                               

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. A, bod  11               

K bodu 13:                                                                                                                                      

Diskusia 

Mgr. Bartusková, poslankyňa OZ  ţiadala podať správu na najbliţšie OZ o činnosti kultúry 

obce za rok 2012.                                                                                                                                                 

OZ uloţilo:                                                                                                                                                    

Obecnému úradu  podať správu na najbliţšie rokovanie OZ o činnosti kultúry obce za rok 

2012.         Hlasovanie:  za: 8               Zdrţal sa: 0               Proti: 0                                                                        

OZ prijalo k tomuto bodu uznesenie č.9/2012, písm. C, bod  1                                                            

Mgr. Latka, poslanec  OZ  dal návrh na ukončenie diskusie.                                                                       

Hlasovanie:  za: 8               Zdrţal sa: 0               Proti: 0                                                                        

 

 



Nakoľko bol program rokovania OZ Staškov vyčerpaný, Ing. Šimčisko, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené . 

    

 

 

Ing. Ladislav Šimčisko 

starosta obce 

 

 

  I. overovateľ:                                                                       II. overovateľ:  

  Dodek  Ján                                                                           Mgr. Kubošek Ján                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


